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5. ročník 
 

Povinné p ředměty  Podmi ňující zápisem b)  Podmi ňující absolvováním 
c) 

Vylu čující d)  

Pediatrie  
--- 

Farmakologie 2 
Mikrobiologie 2 

--- 

Anesteziologie a intenzivní 
medicína 

Urgentní medicína Chirurgie 1 
--- 

Neurochirurgie 
--- 

Klinická propedeutika 1, 2 
Neurologie 
Chirurgie 1 

--- 

Oftalmologie Předměty 3. ročníku  Cizí jazyk --- 
Klinická onkologie Předměty 3. ročníku  Patologie 

Patologická fyziologie 
Cizí jazyk 

--- 

ORL Chirurgie 1 Patologie 
Patologická fyziologie 
Cizí jazyk 

--- 

Ortopedie 

--- 

Radiologie a nukleární 
medicína 
Klinická propedeutika 2 
Chirurgie 1 
Pracovní lékařství 
Farmakologie 2 
Vnitřní lékařství 2 
Neurologie 

--- 

Gynekologie a porodnictví 1 Chirurgie I Patologie 
Patologická fyziologie 
Cizí jazyk  

--- 

Epidemiologie a sociální 
lékařství 

--- 

Epidemiologie 1 
Soudní lékařství 
Sociální lékařství 1 
Farmakologie 2 
Vnitřní lékařství 2 

--- 

Medicínské právo 

--- 

Epidemiologie 1 
Soudní lékařství 
Sociální lékařství 1 
Farmakologie 2 
Vnitřní lékařství 2 

--- 

Urgentní medicína --- Chirurgie 1 --- 
Urologie  --- Chirurgie 1 --- 
Vnitřní lékařství 3 

--- 
Vnitřní lékařství 2 
Farmakologie 2 

--- 

Praxe z porodnictví a 
gynekologie 

Gynekologie a porodnictví 1 
Chirurgie 1 

Patologie 
Patologická fyziologie 
Cizí jazyk 

--- 

 
Povinn ě volitelné p ředměty 

– odborné 
Podmi ňující zápisem b)  Podmi ňující absolvováním 

c) 
Vylu čující d)  

Aktuální problémy 
v hemostáze 

Histologie a embryologie 1,2 
--- --- 

Péče o pacienta v sepsi 
--- 

Mikrobiologie 2 
Patologická fyziologie 
Farmakologie 1 

--- 

Paliativní medicína  --- Klinická propedeutika 2 --- 
Čisté prostory – operační 
sály 

--- 
Mikrobiologie 2 

--- 



Klinická farmakologie  Farmakologie 2 
 

Farmakologie 1 
Patologická fyziologie --- 

Klinicko-patologické 
semináře 

--- 
Patologie 

--- 

Diagnostika a terapie infekcí 
dýchacích cest --- 

Mikrobiologie 2 
Farmakologie 2 
Klinická propedeutika 1,2 

--- 

Diagnostika a terapie 
autoimunitních chorob 
v dětském věku 

--- --- --- 

Paliativní medicína 2 Farmakologie 2 Klinická propedeutika 2 --- 
Diferenciální diagnostika ve 
vnitřním lékařství 

--- Vnitřní lékařství 2 --- 

Ultrasonografie v ortopedii a 
traumatologii 

--- --- --- 

Nové trendy v léčbě plicních 
nemocí 

Vnitřní lékařství 3 Mikrobiologie 2 
Radiologie a nukleární 
medicína 
Farmakologie 2 

--- 

 
Volitelné p ředměty  Podmi ňující zápisem b)  Podmi ňující absolvováním 

c) 
Vylu čující d)  

Aktuální problémy 
farmakoterapie 

--- 
Farmakologie 2 

--- 

Transplantace kostní dřeně a 
periferních kmenových buněk 

--- --- --- 

Chirurgická gastroenterologie --- --- --- 
Miniinvazivní metody 
v chirurgii 

--- --- --- 

Chirurgie endokrinních žláz --- --- --- 
Molekulární onkologie pro 
praxi 

Klinická onkologie Biochemie 2 
--- 

Akutní stavy v onkologii Onkologie Klinická propedeutika 1,2 
Vnitřní lékařství 1,2 

--- 

Trenažér chirurgie spánkové 
kosti 

Patologie 
Normální anatomie 2 
Histologie a embryologie 2 

--- 

Chirurgie zápěstí a ruky --- Chirurgie 1 --- 
Principy ATLS --- Chirurgie 1  
Moderní způsoby 
osteosyntézy 

--- --- --- 

Současné možnosti 
kardiochirurgie 

--- --- --- 

Moderní trendy v oftalmologii --- Chirurgie 1 --- 
Problematika kontaktních 
čoček, Diabetes Mellitus 

Oftalmologie Chirurgie 1 
--- 

Traumatologie oka, využití 
ultrazvuku v oftalmologii 

--- 
Chirurgie 1 
Oftalmologie 

--- 

Komunikace s osobami se 
sluchovým postižením 

--- 

Etic. základy komunikace pro 
odb. praxi 
Komunikace s pacientem v 
praxi 

--- 



Dětská hematologie: anémie 
v dětském věku 

Pediatrie 
Klinická onkologie 
Praxe z chirurgie 
 

Chirurgie 1 
Vnitřní lékařství 2 
Neurologie 
Psychiatrie 
Radiologie a nukleární 
medicína 
Farmakologie 2 
Praxe z pediatrie 
Praxe z chirurgie  
Dermatovenerologie 
Tělovýchovné lékařství 
Pracovní lékařství 

--- 

Dětská kardiologie --- --- --- 
Vakcinace 

--- 
Lékařská imunologie 
Mikrobiologie 2 

--- 

Diagnostika a léčba chorob 
příušní žlázy 

--- --- --- 

Diagnostika a léčba poruch 
sluchu 

--- --- --- 

Resuscitace novorozence Praxe porodnictví a 
gynekologie 

--- --- 

Balneologie --- --- --- 
Ostatní volitelné předměty 
zařazené do nižšího ročníku 

viz daný předmět viz daný předmět viz daný předmět 

 
6. ročník 
 

Povinné p ředměty  Podmi ňující zápisem b)  Podmi ňující absolvováním 
c) 

Vylu čující d)  

Chirurgie 2 Praxe z chirurgie Chirurgie 1 
Ortopedie 
Neurochirurgie 
Anesteziologie a intenzivní 
medicína 

--- 

Vnitřní lékařství 4 --- Vnitřní lékařství 3 --- 
Gynekologie a porodnictví 2 Praxe z gynekologie Gynekologie a porodnictví 1 --- 
Akutní stavy v medicíně SRZ z Pediatrie Vnitřní lékařství 3 

Neurologie 
Chirurgie 1 
Farmakologie 2 
Radiologie a nukleární 
medicína 
Mikrobiologie 2 
Anesteziologie a intenzivní 
medicína 

--- 

Všeobecné praktické 
lékařství 

Praxe z chirurgie 
Praxe z gynekologie 
Pediatrie 

Vnitřní lékařství 3 
--- 

Povinná praxe ve vybraných 
lékařských oborech 

Praxe z chirurgie 
Praxe z gynekologie 
Pediatrie 

--- --- 

 
Volitelné p ředměty  Podmi ňující zápisem b)  Podmi ňující absolvováním 

c) 
Vylu čující d)  

Ostatní volitelné předměty 
zařazené do nižšího ročníku 

viz daný předmět viz daný předmět viz daný předmět 

 
 
 


